
Program 2017 
 

Introduktionsaftener (kl.19-21) i Fritidshusets foredragssal, 
Vestre Stationsvej i Rungsted 
 

1. aften: tirsdag den 4. april  
Hvorfor holde bier? Snak om bier, bier i haven. Vi ser filmen ”Biernes By”  
 

2. aften: tirsdag den 18. april 
Livet i bifamilien. Årets gang i bigården. Dronetavle og sunde bier.   
 

3. aften: tirsdag den 25. april 
Udstyr, stadetype og rammemål. Voksklub og fredelige bier 
 
 
 

Kursusaftener i skolebigården (kl. 19-21) 
 

4. aften: tirsdag den 2. maj / torsdag den 4. maj  
Bifamilien og det, vi finder i de enkelte biceller. stadejern og røgpuster  
 

5. aften: tirsdag den 9. maj / torsdag den 11. maj 
Forårstræk. Måder at give bierne plads på om foråret. Varroamider. 
 

6. aften: tirsdag den 16. maj / onsdag den 18 maj 
Mere plads til yngel. På med honningmagasiner. Brug af dronningegitter. 
 

7. aften: tirsdag den 23. maj / NB! onsdag den 24. maj 
Halvfulde honningmagasiner. Stadetyper og rammemål.  
 

8. aften: tirsdag den 30. maj / torsdag den 1. juni 
Fyldte honningmagasiner. Honningfratagning og honningbehandling 
 

9 aften: tirsdag den 6. juni / torsdag den 8. juni 
Sværmning, opformering og nye dronninger. En bifamilie med hjem i haven? 

 
10. aften tirsdag den 8. august /torsdag den 12 august. (med forbehold for 
vejret). Honninghøst og fodring samt opformering af nye bifamilier.  
 
Kursusafgift: 
Kursusafgift erlægges inden kursusstart. Pris for 10 kursusaftener er 450 kr. 
Børn i ledtog med voksen deltager gratis. Kurset er endvidere gratis for 
Medlemmer af Hørsholm og Omegns Biavlerforening. Læs mere om 
medlemskab på: www.horsholmbiavl.dk 
 
Yderligere oplysninger 
Ole Michael Jensen (24855726) eller Finn Steno Thygesen (21720961) 

info@horsholmbiavl.dk 

  

Begynderkursus i biavl 2017 
I skolebigården I Rungsted Hegn 

 
 Hørsholm & Omegns Biavlerforening 
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Begynderkursus i biavl 
Mange synes, det lyder spændende med bier i haven, og har måske en 
morfar, som engang var biavler. Men selv holde bier? De fleste 
skubber hurtigt tanken fra sig. Det er sikkert dyrt og tager en masse tid, 
og så stikker bierne! På den måde kan man gå rundt hele livet i den 
overbevisning, at biavl ikke er noget for almindelige mennesker. Og 
intet er mere forkert. Alle kan lære det. Det er hverken dyrt eller farligt, 
og det er en hobby, som ikke er særligt tidskrævende. Faktisk kræver 
det kun et kvarter til en halv time om ugen i månederne maj, juni og 
august. Man kan godt tag på ferie i juli, og resten af året klarer bierne 
sig selv. 

De fleste lokale biavlerforeninger tilbyder begynderkursus i biavl. I 
Nordsjælland er der kursus i Rudersdal, Lyngby, Hillerød og Helsinge - 
og så i Hørsholm naturligvis. Her hedder den lokale forening Hørsholm 
og Omegns Biavlerforening. Men grænserne mellem foreningerne er 
ikke skarpe, og alle kan deltage i begynderkursus, uanset hvor de bor, 
og hvor de evt. ender med at blive medlem.  

I Hørsholm er begynderkurset primært et forårskursus. Efter tre 
introduktionsaftener er der seks aftener med praktisk biavl i skole-
bigården i Rungsted Hegn (se program på bagsiden). Her vil man i 
små hold omkring et bistade og med en dygtig biavler som lærer blive 
sat ind i, hvordan man omgås bierne, og hvad der skal gøres fra gang 
til gang. I august er der tilbud om en ekstra kursusaften, hvor man dels 
kan være med til honninghøst og lære noget om honningbehandling, 
dels se, hvordan man laver nye bifamilier - evt. til sig selv. Efter kurset 
vil man være i stand til at passe sine egne bier. Også børn kan lære at 
holde bier. 

Det er helt uforpligtende at deltage i begynderkursus. Først når det 
bliver aktuelt at anskaffe sig bier, og man skal have hjælp med at stille 
et bistade op, kræver det medlemskab. Et årskontingent i Hørsholm 
koster 810 kr., 910 for et familiemedlemskab. Hvis man melder sig ind 
1. juli eller senere kan man blive medlem året ud for halvt kontingent.  

Som medlem af en lokal biavlerforening bliver man automatisk medlem 
af Danmarks Biavlerforening med de fordele, det giver. Bl.a. modtager 
man Månedstidsskriftet Biavl, ligesom man får adgang til foredrag og 
kurser, vejledning i køb af udstyr og ubegrænset ret til at trække på 
erfarne biavleres viden. 

Bier som hobby 
Man kan holde bier og høste honning overalt, blot man har en have 
eller en lille plet jord inden for rækkevidde.  

Der er flere gode grunde til at blive biavler. Man bliver selvforsynende 
med honning, kommer tæt på naturen, bidrager til bedre bestøvning af 
den vilde flora, får større udbytte af frugt og bær. Og så er det 
afstressende og fascinerende at arbejde med bier 

I Hørsholm og Omegns Biavlerforening er de fleste biavlere 
hobbybiavlere med to eller tre bistader i haven. I områder med store 
raps- og hvidkløvermarker kan man lave meget honning. Til gengæld 
bliver honningen fra områder med blandet vegetation som haver, skov 
og park mere blød og aromatisk. Her er sæsonen længere, og der er et 
mere jævnt træk, hvilket betyder, at bierne hele tiden kan finde nektar 
fra mange forskellige planter. Forårs-, sommer- og sensommerhonning 
er forskellig, ligesom den kan variere fra år til år. Hvad bierne samler 
ind afhænger også af vejret. Der skal være passende med fugt i jorden, 
så planterne kan danne nektar, og det skal være lunt, gerne varmt, for 
at det giver et godt træk. I regn- og blæsevejr holder bier sig hjemme.  

 

 
 

Aktivitet i skolebigården 


